
Zásady InIcIatIvy vladImír FranZ PreZIdentem 

 1.  Jsme autentickou veřejnou iniciativou, která si dle svého přesvědčení sama vybrala 
  a nominovala svého občanského kandidáta.

 2. Naším jediným cílem je zvolení prof. Vladimíra Franze českým prezidentem.

 3. Chceme svým snažením inspirovat občany k vlastní aktivitě a vytvořit tak široké hnutí.

 4. Nehájíme skryté zájmy žádného z dalších kandidátů.

 5. Nehledáme komerční partnery mezi společnostmi, usilujeme pouze o podporu jednotlivců.

 6. Nejsme honorováni za svou práci pro iniciativu VFP.

 7. Nespojíme se s žádnou politickou stranou.

 8. Nebudeme vybírat žádné peníze na kampaň, dokud úspěšně nezískáme potřebných 
  50 000 podpisů.

 9. Nebudeme usilovat o transformaci iniciativy VFP v nový politický subjekt a po volbách
  ukončíme svou činnost.

 10.  Vyzýváme všechny sympatizanty k získávání podporovatelů ve svém okolí. 
  Změna, po které toužíme, nepřijde sama!

podpora@vladimirfranz.cz  Dotazy týkající se kandidatury Vladimíra Franze, fungování 
 iniciativy VFP či nabídky ke spolupráci.

media@vladimirfranz.cz  Žádosti o tiskové či ústní vyjádření, reportáž či mediální
 spolupráci.

petice@vladimirfranz.cz  Libovolné dotazy k petici či petičním místům.

korespondenční adresa Kateřina Šustová, Veletržní 32, 170 00 Praha 7
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“Otevřete nejen oči,   
  ale i svou mysl.„



PolItIcká kultura
V politické kultuře máme hodně co dohánět. 
Úzce souvisí s kulturou a kulturností člověka 
jako takového. Jde o celkový stav společnosti. 
O to, jak se chováme jeden ke druhému, ke své-
mu okolí, k životnímu prostředí. Tady by měl být 
prezident republiky víc než symbolem.

koruPce
Korupci na jakékoli úrovni považuji za nepři-
jatelnou a štve mne, když čtu o předražených 
státních zakázkách a prorůstání organizovaného 
zločinu do veřejného života. Nevolám po poli-
cejním státu, toho jsme si užili až až. Ale policie 
i státní zastupitelství by měly být sebevědomé 
instituce a soudy nezávislé. A jako takové mají 
mou podporu.

Poslanecká ImunIta
Podporuji omezení imunity zákonodárců pouze 
na projevy v Poslanecké sněmovně a Senátu 
Parlamentu České republiky.

evroPská unIe a euro
Považuji se za eurorealistu. ČR by měla být 
sebevědomým členem, který v EU prosazuje své 
zájmy a dokáže si pro jejich obhajobu získávat 
spolehlivé partnery a spojence mezi dalšími 
členskými zeměmi. Evropa jako taková nyní čelí 
vážným ekonomickým potížím a je jasné, že do-
stat se z nich nebude lehké a ani laciné. Zásadní 
pro mne a mám za to, že i pro ČR, je, že ve sjed-
nocené Evropě dokázaly národy proti sobě už 
67 let neválčit. Na to bychom neměli zapomínat. 
Zavedení eura v ČR, podle mého názoru, není 
aktuálním tématem.

církevní restItuce
Odluku církve a státu považuji za správnou věc, 
která povede k její nezávislosti na státním 
rozpočtu. Pokud však vláda nedovede objasnit, 
jakou metodou došla k cifrám, které to mají 
řešit a proč je to nutné právě teď, kdy se škrtají 
výdaje na kde co, pak je asi něco špatně.

Kampaň a její financOvání
Nepředpokládám, že povedu opulentní a finan- 
čně náročnou kampaň. Pochybuji např. o účin-
nosti billboardů. Spoléhám na iniciativu Vladimír 
Franz prezidentem, nasazení dobrovolníků z řad 
mých příznivců při sběru podpisů, fungování so-
ciálních sítí a samozřejmě i sám na sebe. Pokud 
média budou dělat svou práci férově a nebudou 
ve voličích podporovat dojem, že už je všechno 
vlastně rozhodnuto, tak i na ně.

legalIZace konoPí
Jsem pro využití léčebných účinků konopí. Jsem 
proti kriminalizaci jeho užívání, ale netoleruji, 
je-li nabízeno mladistvým stejně jako např. 
alkohol. Souhlasím s postihem, pokud je užito 
řidičem před jízdou nebo při jakékoli činnosti, 
která vyžaduje zvýšenou pozornost kvůli bez-
pečnosti. 

tetování
Umění tetování provází lidstvo od pradávna. 
Tetování je projevem svobodné vůle, nikomu 
druhému nezasahující do jeho svobod. Jde 
o výraz trvalého a neměnného rozhodnutí stát 
si za svým, a to v dobrém i zlém. Vím, že otázek 
na toto téma je mnoho a jistě jich bude mnoho 
i nadále. Chci však dodat, že moje tetování je 
výsledkem dlouhodobě promýšlené koncepce, 
nikoli náhlého hnutí mysli.

Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze v rodině elektroinženýra a zdravotní sestry.

Po absolvování gymnázia studoval v letech 1978 až 1982 Právnickou fakultu UK Praha. Současně při-
tom soukromě studoval malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Raichla a 
Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. Na počátku 
80. let byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem divadla Kytka.

Vysokou školu sice absolvoval s titulem doktor práv, ale dobrovolně se rozhodl této profesi nevěno-
vat. Praxe totalitního práva ho nikterak neoslovovala. Přitahovalo jej umění a vůle prosadit se v této 
oblasti, ve které spatřoval ostrůvky nezávislosti. Bez tehdy vyžadovaného formálního vzdělání v obo-
ru a zejména bez členství v patřičných organizacích to ale bylo velmi složité. Proto se po vysoké ško-
le neváhal živit raději v  dělnických profesích. V polovině 80. let se uplatnil v učňovském školství, kde 
se mj. snažil pozitivně působit na tzv. problémovou a sociálně neukotvenou mládež. Profesionalizaci 
v oboru mu přineslo angažmá v tehdejším Divadle pracujících v Mostě, kam nastoupil jako korepeti-
tor a autor hudby spolu se skupinou absolventů DAMU v čele s režisérem Zbyňkem Srbou.

V současné době působí jako pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde 
již mnoho let vede Kabinet scénické hudby. Přednáší také na Filmové fakultě AMU. V letech 1996 až 
2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU.

Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka za svou scénickou hudbu, Ceny Divadelních novin 
a ceny OSA.

Vladimír Franz je rozvedený, je otcem dcery. Jeho současnou partnerkou je fotografka Ida Saudková. 
Jeho majetek tvoří třípokojový byt na pražském Smíchově a stavení v jihozápadních Čechách, které 
je v rekonstrukci a slouží i jako ateliér.

náZory BIograFIe 

10 dŮvOdŮ 
Pro PodPoru kandIdatury vladImíra FranZe 

 1.  Je kandidátem, kterého navrhli sami občané.
 2.  Není a nikdy nebyl členem komunistické ani jiné strany.
 3.  Nemá žádné kompromitující vazby na politickou scénu ani na ekonomické struktury.
 4.  Není spojen s korupčními a jinými aférami.
 5.  Je vzdělanou a tolerantní osobností bez předsudků.
 6. Je schopen naslouchat a vést dialog.
 7.  K jeho prioritám patří vzdělanost a kulturnost celé společnosti. 
 8.  Stále rozšiřuje okruh svých vědomostí a schopností.
 9.  Má hluboký vztah k přírodě. 
 10. Záleží mu na osudu země, v níž se narodil, vyrůstal a vystudoval, země, 
  v níž žije a pracuje.

“chci věřit, že žiji ve vyspělé společnosti, která lidi neposuzuje podle 
 toho, jak vypadají, ale podle slov, činů a práce, kterou za sebou mají.”

prof. JUDr. Vladimír Franz


